Most fejlessze agrárvállalkozását!
Legyen részese ön is 1294 milliárdos keretnek, az EU-s források
felhasználásának!

Tisztelt Partnerünk / Vállalkozó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elmúlt napokban jelentek meg a Vidékfejlesztési
Program utolsó pályázati lehetőségei.
A kormány által kitűzött március 31-i határidőre sikeresen meghirdették a
Vidékfejlesztési Program (VP) teljes hét évre vonatkozó keretösszegét, így összesen
1294 milliárdos keret állnak/álltak a mezőgazdasági termelők, termelői szövetkezetek,
fiatal gazdák és szaktanácsadók rendelkezésére 68 pályázati felhívás formájában,
így most kell megragadni az utolsó támogatási lehetőségeket.

Az Ön figyelmébe ajánljuk az alábbi Vidékfejlesztési Program (VP)
pályázati kiírásokat:

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
(lófélék, a húshasznosítású galamb, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla)
Keretösszeg: 5,95 Mrd Ft.
Benyújtás: 2018.05.22-ig.
SZAKASZZÁRÁS: A negyedik szakasz zárása: 2017. április 24.
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
Keretösszeg: 37,75 Mrd Ft
Benyújtás: 2019.03.14-ig
SZAKASZZÁRÁS: A második szakasz zárása: 2017. május 02.







VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Keretösszeg: 35,94 Mrd Ft.
Benyújtás: 2019.04.23-ig
SZAKASZZÁRÁS: Az első szakasz zárása: 2017. május 18.

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások
Keretösszeg: 4,01 Mrd Ft
Benyújtás: 2017.12.04-ig
SZAKASZZÁRÁS: Az első szakasz zárása: 2017. július 3.

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Keretösszeg: 5,00 Mrd Ft
Benyújtás: 2018.03.30-ig
SZAKASZZÁRÁS: A negyedik szakasz zárása: 2018.03.20



VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása
Keretösszeg: 40,23 Mrd Ft
Benyújtás: 2018. szeptember 11-ig.
SZAKASZZÁRÁS: Az ötödik szakasz zárása: 2017. június 12.







VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Keretösszeg: 49,5 Mrd Ft.
Benyújtás: 2017. március 6-tól
SZAKASZZÁRÁS: A harmadik szakasz zárása: 2017. július 6.
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására
öntözés kialakításának lehetőségével
Keretösszeg: 19,33 Mrd Ft.
Benyújtás: 2018. március 8-ig.
SZAKASZZÁRÁS: Az ötödik szakasz zárása: 2017. április 30.

Amennyiben felkeltette érdeklődését valamelyik pályázati kiírás, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot Ripli-Árki Anikó (email: ripli.arki.aniko@eu-winner.hu, tel: +36-308242-694) kollegánkkal, hogy közösen megkezdjük a pályázati előminősítést és az
előkészítési munkát a sikeres pályázat érdekében.
Kérjük, kövessen minket a Facebook-on, hogy ne maradjon le a legfrissebb
pályázati kiírásokról: https://www.facebook.com/euwinner?ref=hl, vagy lépjen be
facebook
csoportunkba,
ahol
mindig
naprakész
információkat
talál:
https://www.facebook.com/groups/928587207181719/
Üdvözlettel:
EU-WINNER CONSULTING KFT.
www.eu-winner.hu
Email: info@eu-winner.hu

